
 

 Jõgevamaa keskkonnahariduse ümarlaua protokoll nr 8 

 

Koht: Endla looduskeskus, Tooma küla, Jõgevamaa  

Kuupäev: 09.06.2015 

Algus kell 10.00    lõpp kell 14.10 

Osalesid (registreerimisleht lisatud): 14 osalejat Jõgeva maavalitsusest, KIKist, vallavalitsustest 

Koosoleku juhataja: Maarika Männil 

Protokollija: Maarika Männil 

Päevakord: 10.00 Ülevaade mitteformaalse keskkonnahariduse võimalustest Eestis – Maris 

Kivistik, KeA  keskkonnahariduse osakonna juhataja 

         10.30 Endla looduskeskuse keskkonnahariduslikud võimalused  -    

Maarika Männil – Endla looduskeskuse keskkonnahariduse spetsialist 

         11.00  Koostööst - Viktor Svjatõšev, Jõgevamaa maavanem 

         11.15      Vestlusring, ettepanekud, kokkuvõte    

         12.00  Lõunasöök 

         12.30  Õppekäik salumetsa ja Männikjärve rabasse 

         14.00   Lõpetamine 

 

Koosoleku käik:  

Maarika Männil - tervitus, sissejuhatus 

Maris Kivistik – ettekanne + kommentaarid eelmisel nädala Moostes toimunud Maapäeva ja 

koolijuhtide ühenduse koosviibimisest Iisakus – info andmisest KeA tegemistest ja kaasalöömise 

võimalustest. Ettekandest selgus, et KKH kodulehel pole Jõgevamaa KKH pakkujate seas kaardil 

märgitud Kalevipoja Koda. Teiste maakondade praktika tutvustamine, kus OVL on olnud algataja 

projektikirjutamises. Rahastuses vaja tähelepanu pöörata mitmetele asjaoludele. 

Maarika Männil: ettekanne Endla looduskeskuse võimalustest ja riikliku õppekava alusel sobiks 

ala väärtusi tutvustada õppeprogrammide kaudu 5 klassile (allikad – vesi) ja 6. klassile (mets ja 

raba).  

Enn Selgis: Lihtsustatud voor tuleb alles veebruaris 2016. Laagrite puhul toitlustust ei rahastata 

va gümnaasiumiastme õppelaagris. Taotluse saab esitada kool ise või volitab seda tegema kedagi 

teist (ühisprojekti puhul). Igale klassile õppeaastaks 300 eurot toetust, so u 2 õppeprogrammi 

külastus. On kindlad koolid-lasteaiad, kes esitavad projekte, on ise aktiivsed ja see algab isikutest 



ja/või on asutuses eraldi projektijuht. Oleks vaja luua olukord, kus ka nende koolide lapsed 

saaksid õppekäikudele, kus õpetajad ei jõu-oska ise projekte kirjutada. Laste õppeprotsess ei 

tohiks kannatada selle all. 

Vahur Kukk: Kas millegagi mõõdetakse neid tulemusi, mida õppeprogrammi läbimisel 

õpitakse? 

Piret Valge: See on õpetaja korraldada – kuidas ta enne programmi ja pärast  seda korraldab.  

Viktor Svjatõšev: Praegune eesmärk on korraldada kõikidele Jõgevamaa koolide 5. ja 6. klasside 

õpilastele Endla looduskeskuse regulaarne külastus nagu seda on kõikide 1. klasside Palamuse ja 

Elistvere külastus iga-aasta septembris. Vaja on paika panna logistika. 

Enn Selgis: Ühisprojekti eelis on aruandluse lihtsus suure osalejate hulga kohta, ei pea iga kool 

eraldi sellega tegelema 

Triin Pärsim: Kui kool ei taha Endlasse sõita, siis kirjutab ise projekte.  

Viktor Svjatõšev: Ühisprojekti võimalust peab kindlasti koolijuhtidele tutvustama. Siin võiks 

korraldada ühe koosoleku ka koolijutidele, et saaks teha direktoritega konkreetsed kokkulepped. 

Jõgevamaal on 24 kooli. Küsimus on, kes enda peale võtab projekti kirjutamise. 

Triin Pärsim: Neid tublisid kindlasti leiame. 

Viktor Svjatõšev: homsel volikogul oleks vaja seda ühisprojekti mõtet tutvustada, kus kaasame 

5. ja 6. klassid Endla LK külastusse 

Maarika Männil: koostan ülevaate 5. ja 6. klasside õppeprogrammide kohta, mida aluseks võtta. 

 

 

Otsustati:  

1. Eesmärk on korraldada kõikide Jõgevamaa koolide 5. ja 6. klasside õpilastele Endla 

looduskeskuse õppeprogrammide regulaarne külastus. Sellega alustada süsteemse 

keskkonnahariduse võrgustiku loomist, et 

- pakkuda õpilastele ja õpetajatele õpikeskkonda ehedas looduses, õppides tundma oma 

kodumaakonna loodusväärtusi 

- läbi viia praktilist õpet, mis toetab koolis toimunud teoreetilist õpet 

- mitmekesistada õppeprotsessi, mis toetab riikliku õppekava täitmist 

- kasutada ära Endla looduskeskuse materiaalset baasi koos looduskeskkonnaga 

- muuta väljasõidu organiseerimine õpetajatele võimalikult lihtsaks ja kõikidele maakonna 

koolidele kättesaadavaks. 

 

2. Tutvustada ideed homsel Jõgevamaa volikogu istungil (10.06.2015) ja korraldada ka 

koolijuhtidele vastavasisuline koosolek (25. augusti metoodikapäeval). 

3. Leida projektile kirjutaja, kes esitab selle KIKile veebruaris 2016 (koordineerib ka 

logistikat). Maris Kivistik on lahkesti nõus vajadusel jagama teiste maakondade praktikat. 


